
Lean Management
-Przemysł Przyszłości na Mazowszu

Izba Przemysłowo-Handlowa Ziemi Radomskiej
wraz z Urzędem Miejskim w Radomiu,
Siecią Badawczą Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji
i Stalgas Radom Sp. z o.o.
zapraszają właścicieli i zarządzających firmami
na warsztaty:

28-29 października 2019
Radom

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami filozofii Lean Manufacturing 
oraz zarządzania procesowego, które mają znaczący wpływ na poprawę wydajności 
produkcji, skrócenie czasu procesów, cykli produkcyjnych i poszczególnych operacji oraz 
szybszą obsługę klienta.

Rozwiązania Lean Management prowadzą także do znaczących oszczędności związa-
nych z gromadzeniem nadmiernych zapasów, zarządzaniem powierzchnią magazyno-
wą oraz dostawą.

Filozofia wywodzi się z praktyk przemysłowych japońskiej Toyoty, której międzynaro-
dowa ekspansja i znakomite wyniki ekonomiczne doprowadziły do spopularyzowania 
tej idei. Radomska firma Stalgast sp. z o.o. jest doskonałym przykładem udanego wpro-
wadzenia tej filozofii, o czym będą się mogli Państwo przekonać podczas warsztatów.

Organizator: Partnerzy:



Warsztaty poprowadzą: 
Jarosław Litwiński / Tektyt Spółka z o.o. i JL Consulting

Program  warsztatów: 

28 października / poniedziałek
godz. 9.00- 16.00
miejsce: Stalgast sp. z o.o. / Radom, ul. Inwestycyjna 15

Studium przypadku - Stalgast Radom sp. z o.o. - udana historia wprowadzenia filozofii Lean na przykładzie
doświadczeń radomskiej firmy wraz z określeniem korzyści płynących dla firmy.
Część Szkoleniowa : zapoznanie uczestników z podstawową wiedzą na temat zasad Lean Manufacturing
oraz zarządzaniem procesowym. Zdefiniowanie Narzędzi: PDCA, standaryzacja, 5S,nieustające doskonalenie, 
zarządzanie przez cele, procesy, właściciele i ich odpowiedzialności.
Szkolenie oparte o przykłady z istniejących zakładów.
Lunch w trakcie szkolenia.

29 października / wtorek
godz. 9.00 – 17.00
miejsce: Sieć Badawcza Łukasiewicz – ITE / Radom ul. Pułaskiego 8/10

Część Szkoleniowa cd: Zdefiniowanie Narzędzi: PDCA, standaryzacja, 5S,nieustające doskonalenie,
zarządzanie przez cele, procesy, właściciele i ich odpowiedzialności.
Szkolenie oparte o przykłady z istniejących zakładów.
Część warsztatowa – gra Lean – pokazująca korzyści z wykorzystania opisanych narzędzi 
podczas symulacji środowiska operacyjnego.
Podsumowanie i wnioski.
Lunch w trakcie warsztatów.

Udział w warsztatach jest nieodpłatny.
Zainteresowanych prosimy o przesłanie zgłoszenia do biura Izby Przemysłowo-Handlowej Ziemi Radomskiej 
na adres mailowy: u.miskiewicz@radomskibiznes.pl lub kontakt telefoniczny: tel. 48 384 56 60 , 600 245 881
do dnia 10 października 2019r. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc i duże zainteresowanie tematyką
Lean Management, o uczestnictwie w warsztatach będzie  decydowała kolejność zgłoszeń. 
Serdecznie zapraszamy.

Wiedzę o zasadach Lean oraz procesach optymalizacyjnych zdobywał organizując fabrykę GM
w Gliwicach na podstawie GM Global Management System. Wykorzystywał ją i pogłębiał pracu-
jąc dla globalnych firm Arcelor i Victaulic.
Doświadczenie z sukcesem wykorzystywał z pozycji zarządu, optymalizując pracę takich jak firm 
FAM, Victaulic, Stradom, Andoria-mot, Alchemia poprawiając ich wyniki.

Aktualnie w dalszym ciągu pomaga zmieniać organizacje pracując jako  interim manager jakrównież prowadzi 
szkolenia i warsztaty wykorzystując wiedzę praktyczną.

Posiada ponad 20 lat doświadczenia we współpracy i komunikacji z klientami wewnętrznymi
i zewnętrznymi w handlu i branży motoryzacyjnej – w tym w kooperacji z partnerami z Azji
(Japonia, Korea, Chiny). Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu. Specjalizacja
trenerska: zarządzanie procesowe, optymalizacja procesów, lean management, ciągłe doskona-
lenie, narzędzia rozwiązywania problemów, systemy zarządzania, współpraca z klientami i do-
stawcami, analiza ryzyka.

Dysponuje doświadczeniem jakościowym i procesowym w działach jakości różnych firm z branży motoryza-
cyjnej i pokrewnych . Posiada  wiedzę i doświadczenie w zarządzania systemami zgodnymi z ISO 9001, ISO TS 
16949, IATF16949.  Współpracował z takimi klientami jak: Ferrari, Opel, Magna Steyr, Saab, Jaguar, FIAT, KIA, 
Hyundai, Suzuki, Audi.

Dariusz J. Łotysz / Training & Consulting


